SVENSKA MISSIONSKYRKAN & SMU

För dig som vill veta
mer om Svenska
Missionskyrkan
och SMU.

Rum för livet!
Svenska Missionskyrkan bildades 1878 och är idag ett av
Sveriges största kristna samfund, med ett stort barn- och
ungdomsarbete genom SMU,
Svenska Missionskyrkans
Ungdom.

I Missionskyrkan finns plats för
stilla andakter, gudstjänster,
bibelstudier, konserter, tonårskvällar, körövningar, studiecirklar och mycket mer.
Kort sagt: Rum för livet.
Välkommen!

Gudstjänsten – gemenskap och andakt
Gudstjänsten samlar varje
söndag många besökare och
är öppen för alla. Den är
också församlingens centrum,
en mötesplats och en kraftkälla. Bön, lovsång, predikan,
bibelläsning och ibland nattvard är något av det som
ingår i gudstjänsten.
Efter gudstjänsten brukar
gemenskapen fortsätta vid
kyrkkaffet.

SMU ger upplevelser för livet
Barn- och ungdomsarbetet är samlat i SMU.
Här finns spädbarnsrytmik, barnkörer, scout,
tonår, sport, läger, dramagrupper med mera.
SMU ger plats för unga att utvecklas som
människor och är för många en väg in i församlingen.

För full hals
I Missionskyrkan finns ett rikt musikliv där den unga musiken samsas med psalmsång och
körer. Där musikkårer och dragspel trivs tillsammans med gospel, hiphop och rockband.

Svenska Missionskyrkan
– en del av samhället
Både församlingar och enskilda arbetar på
olika sätt för en bättre värld. Missionskyrkan
vill vara en kraft att räkna med, med många
engagerade medlemmar som vågar stå för
det de tror på.

Dop och nattvard
Dop och nattvard är centrala handlingar som
Jesus Kristus själv har gett till den kristna
församlingen. Där blir hans närvaro särskilt
tydlig. I Missionskyrkan kan man döpas som
barn eller vid en annan tidpunkt i livet.
Nattvarden är öppen för alla som vill ta del
av Jesus själv i bröd och vin.

Svenska Missionskyrkan är ett av de största kristna
samfunden i Sverige. Missionskyrkans församlingar vill
skapa tillfällen för gudstjänst, eftertanke och gemenskap
och även vara med och forma ett bättre samhälle. En viktig del i det är det stora barn- och ungdomsarbete som
bedrivs i SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdom.
Missionskyrkan delar bekännelsen till Jesus Kristus
som Herre och Frälsare med den kristna kyrkan över hela
världen. Budskapet sprids vidare genom församlingarna i
Sverige och genom samarbete med kyrkor i andra länder.
Med Kristus som ett tydligt centrum för tron vill
Missionskyrkan bjuda in till en öppen gemenskap med
utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar.
Vill du veta mer om Svenska Missionskyrkan? Ta
kontakt med någon i församlingen där du bor, eller besök
hemsidan, www.missionskyrkan.se.

Plats för församlingens kontaktuppgifter:

www.missionskyrkan.se

